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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την προηγούμενη Δευτέρα 13 Φεβρουάριου το Υπουργείο περιβάλλοντος εγκαινίασε την λειτουργία
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.

Το  Ηλεκτρονικό  μητρώο  Αποβλήτων  (ΗΜΑ)  είναι  μια  διαδικτυακή  πλατφόρμα  στην  οποία  είναι
υποχρεωμένοι να εγγραφούν όλοι  οι  επαγγελματίες που κατά την διάρκεια της παραγωγικής τους
διαδικασίας παράγουν απόβλητα. Σε αυτήν τη κατηγορία των επαγγελμάτων εντάσσονται όλα σχεδόν
τα επαγγέλματα της Ομοσπονδίας μας (Ξυλουργεία, Συνεργεία αυτοκινήτων,καθαριστήρια, κτλ).

Με βάση τη σχετική νομοθεσία θα πρέπει το αργότερο μέχρι την  Τρίτη 28 Φλεβάρη 2017(15  μόλις
μέρες  μετά  την  επίσημη  παρουσίαση  του  από  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος)  να  έχουμε  όλοι  οι
επαγγελματίες των αντίστοιχων κλάδων,υποβάλλει αίτηση ένταξης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Το χρονικό πλαίσιο αυτό είναι ασφυκτικό την στιγμή που καμιά πρωτοβουλία δεν πάρθηκε από το
Υπουργείο  για  να  ενημερώσει  τους  επαγγελματίες  των  κλάδων  στους  οποίους  κατά  βάση
δραστηριοποιούνται αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες.

Τα πρόστιμα δε που προβλέπονται,  για όποιον δεν έχει ενταχτεί στις παραπάνω ημερομηνίες είναι
εξοντωτικά (ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν τα 2.000.000 ευρώ ανάλογα την παράβαση.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και το Υπουργείο πρέπει να μας απαντήσουν

Έχουν ιεραρχήσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συλλογής των αποβλήτων τις μεγάλες
και πιο ρυπογόνες βιομηχανίες προτού στραφούν στις επιχειρήσεις των αυτοαπασχολουμένων?

Ποιες πρωτοβουλίες πήραν και ποιες πρόκειται να πάρουν την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά
με αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα? Ή ο σκοπός είναι  να ξεκινήσει  μια βιομηχανία καταγγελιών και
προστίμων όπως γίνεται συνήθως για την εύρεση νέων πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό?
Που πάει  ο  φόρος περιβάλλοντος  που πληρώνουμε με την  αγορά των χημικών προϊόντων  ?  Πως
διασφαλίζεται  ότι  τα απόβλητα που διαχειρίζονται  οι  εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων καταλήγουν
στην ολοκληρωμένη επεξεργασία , την στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές στην χώρα μας για την
αδρανοποίηση τους ? Τι μέτρα θα πάρει για την εξασφάλιση χαμηλού κόστους αυτής της διαδικασίας
για τον αυτοαπασχολούμενο?
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Συνάδελφε, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, να μην περάσουν τα εξοντωτικά
πρόστιμα που μας περιμένουν.

Απαιτούμε

• Να  δοθεί  παράταση  ενός  6μήνου  «τουλάχιστον  για  την  ένταξη  μας  στο  Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων

• Να ην υπάρξουν πρόστιμα και κανενός είδους δίωξη για τους συναδέλφους που δεν θα
καταφέρουν να ενταχτούν στο Μητρώο, για ένα 6μηνο.

• Με  ευθύνη  του  κράτους  να  γίνει  ορθολογική  διαμόρφωση  και  έλεγχος  τιμών  για  να
αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας από τις εταιρείες  διαχείρισης αποβλήτων αλλά
και να μπορούν οι αυτοαπασχολούμενοι να ανταπεξέλθουν.

• Με ευθύνη του κράτους να ολοκληρωθεί ο αντίστοιχος σχεδιασμός για την χωροθέτηση
των υποδομών και της διαδικασίας συγκομιδής των αποβλήτων , και να εξασφαλιστεί ο
έλεγχος του κράτους στις διάφορες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων .

• Να  ιεραρχηθούν  στην  υλοποίηση  αυτής  της  πολιτικής  οι  μεγάλες  και  πιο  ρυπογόνες
βιομηχανίες και στη συνέχεια οι επιχειρήσεις των αυτοαπασχολουμένων.
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Πάρε μέρος στην παράσταση διαμαρτυρίας
ΤΡΙΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ – 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
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